
     

 

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
Рішення 

 

від    26  вересня   2014 р.               №   345 
 

м. Знам`янка 

 

Про розгляд подання про усунення  

порушень вимог законодавства  

про оздоровлення та відпочинок 

дітей 

На адресу виконавчого комітету Знам’янської міської ради надійшло подання 

Знам’янського міжрайонного прокурора про усунення порушень вимог законодавства про 

оздоровлення та відпочинок дітей. 

У поданні зазначено, що під час оздоровлення дітей міста Знам’янки допускаються 

порушення вимог ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 

14, 18,32 Основ законодавства про охорону здоров’я, ст. ст. 3, 7 Закону України «Про 

оздоровлення та відпочинок дітей». 

Так, внаслідок невірного визначення кількості та категорій дітей, які необхідно 

оздоровити, не в повній мірі було забезпечено реалізацію прав дітей міста Знам’янка, у 

тому числі дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 

Водночас, не вжито достатніх заходів щодо збільшення кількості дітей, в тому 

числі пільгових категорій, охоплених організованими формами оздоровлення. Так, за 

рахунок коштів місцевого бюджету на суму 73,5 тис. грн. оздоровлено 350 дітей, що 

становить 13.3% від загальної чисельності дітей шкільного віку.  

Разом з тим, не забезпечено на належному рівні оздоровлення та відпочинок 74 

дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  та 504 дітей з багатодітних 

та малозабезпечених сімей. 

Розглянувши дане подання,  виконавчий комітет зазначає, що дане питання є 

актуальним, але його вирішення в повній мірі залежить від стану бюджету міста. 

Враховуючи назване, керуючись ст. ст. 29, 30, 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Знам’янської міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Задовольнити подання Знам’янського міжрайонного прокурора про усунення 

порушень вимог законодавства про оздоровлення та відпочинок дітей. 

2. Зобов’язати відділ молоді та спорту (нач. Р.Ладожинська) та відділ освіти (нач. 

Н.Попова) під час проведення оздоровчої кампанії 2015 року першочергово 

забезпечувати оздоровлення та відпочинок дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

3. Рекомендувати фінансовому управлінню (нач. Т.Іваськів) під час підготовки 

проекту бюджету міста на 2015 рік  розглянути можливість збільшення 

фінансування оздоровчої кампанії. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 

міськвиконкому Л. Меренкову. 

 

           Міський  голова                                                        І. Крижановський 


